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duBAi

Afrikan eteläkärjessä sijaitseva Kapkaupunki ihastuttaa 
kauneudellaan ja monimuotoisuudellaan. 

Lumoavan kapkaupungin ympäristössä sijaitsevat 
viinitarhat, valkoiset hiekkarannat ja jylhät vuoret 
muodostavat kokonaisuuden, jossa ei voi kuin 

viihtyä  Waterfront lukuisine kauppoineen, 
kahviloineen ja ravintoloineen ja alueen 

golf-kentät tarjoavat monipuolista ajan-
vietettä  hyväntoivonniemi, Robben 
Islandin saari tai upeita maisemia 
tarjoava Garden Routen rannikkotie 
ovat kohteita, joita ei kannata jättää 
väliin 

KAp-
KAupunKi

Persianlahden rannalla sijaitseva Dubai tuo mieleen 
 tuhannen ja yhden yön tarinat. Eksoottisessa kaupungissa 
yhdistyy salamyhkäinen itäinen tunnelma kansainväliseen 
ja moderniin ilmapiiriin. 

Minareettien rukouskutsut, kameliravit ja lukui-
sat basaarialueet luovat kaupunkiin menneiden 
aikojen itämaista tunnelmaa  Moderni Dubai on 

kuitenkin täynnä erinomaisia ravintoloita, 
suuria ostoskeskuksia, teema- ja hyvi-

puistoja sekä hyviä golf-kenttiä  Alueen 
ihanteellinen ilmasto ja upeat hiekka-
rannat takaavat aina onnistuneen 
rantaloman 

Four Points by Sheraton 
Downtown Dubai 
Sijaitsee vain kävelyetäisyyden päässä Dubain  
World Trade Centeristä ja Jumeirah Beach 
parkista  Tyylikkäissä huoneissa on mm  ilmas-
tointi, TV sekä lisämaksusta internet  Näyttä-
vässä hotellissa on uima-allas katolla, sauna, 
fitnesscenter, pysäköinti, baari ja ravintola 

Park Inn 
Sijainti Green Market Squarella, kap-
kaupungin vilkkaimmalla markkina-alueel-
la aivan kaupungin keskustassa  huoneissa 
mm  kylpyhuone, wc, ilmastointi, satelliitti-
tv  hotellissa on lämmitetty uima-allas, 
kuntosali, sauna, pesulapalvelu, parkki-
paikka ja laadukas, monipuolinen ravintola  

Qamardeen 
hyvä sijainti vanhassa kaupungissa lähellä maail-
man suurinta ostoskeskusta Burj Dubaita  Siisteissä 
huoneissa kylpyhuone, hiustenkuivaaja, TV, puhe-
lin, WiFi yhteys, tallelokero, ilmastointi, minibaari 
sekä kahvin-/vedenkeitin  Upeassa hotellissa 24h 
vastaanotto, erinomaisia ravintoloita, baari/kahvila, 
oma puutarha, ulkouima-allas sekä kuntokeskus 

Cape Heritage 
Sijainti kapkaupungin keskustassa kävelymat-
kan päässä päärautatie- ja linja-autoasemista, 
ravinto loista, baareista ja kaupoista  huoneissa 
mm  kylpy huone, wc, ilmastointi, satelliitti-tv  
hotellissa  on aamiaishuone, autonvuokraus, 
pesula palvelu ja erinomainen ravintola  

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 16 26
helmi 16 26
maalis 14 25
huhti 12 22
touko 9 19
kesä 8 18
heinä 7 17
elo 8 18
syys 9 18
loka 11 21
marras 13 23
joulu 14 24

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 14 20
helmi 15 21
maalis 17 24
huhti 21 29
touko 26 33
kesä 28 36
heinä 29 37
elo 29 38
syys 27 36
loka 24 32
marras 21 28
joulu 16 22


